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 ليبيا 
  أبرز األحداث           2019 أكتوبر 25

الجئاً وطالب لجوء كانوا يقطنون في مناطق حضرية قاصدين مركز  70غادر ليبيا هذا األسبوع 
. ولقد غادر كل الالجئين من ثالثةبلدان وذلك قبل إعادة توطينهم أخيراً في العبور الطارئ في رومانيا، 

 23نع ولقد م  بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. كم شرق طرابلس(، وذلك  180مطار مصراتة )
ئاً آخرين من المغادرة من مطار مصراتة يوم أمس )في طريقهم نحو مركز العبور الطارئ في الج

ز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتتابع رومانيا(، وذلك نظراً لتضارب التعليمات الصادرة من جها
مفوضية الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة هذا األمر مع السلطات المعنية، من أجل التوضيح وحلحلة 

 الوضع. 

 441الجئاً وطالب لجوء بإيجاد حلول خارج ليبيا، منهم  1,734منذ بداية السنة، ساعدت المفوضية 
شخصاً نقلوا إلى إيطاليا ورواندا والنيجر.  1,293إعادة التوطين، و شخصاً غادروا البالد ضمن برنامج 

 مفوضية الالجئين مستمرة في دعوة المجتمع الدولي إلى توفير مزيد من الحلول لالجئين خارج ليبيا. 

 تحركات سكانية

حتى  .الجئا ومهاجرا في البحر 7,863، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض أكتوبر 25حتى 
شخصاً(، والخمس  456الجئاً ومهاجراً في كل من: طرابلس ) 821اآلن في شهر أكتوبر، تم إنزال 

شخصاً في طرابلس. قدمت  362شخصاً(. هذا األسبوع، تم إنزال  179شخصاً(، وتاجوراء ) 183)
نزال نقاط اإل المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية المساعدات الطبية ومواد اإلغاثة األساسية في

إلى األشخاص الذين تم إنزالهم. مؤخراً، غادرت القوارب من مناطق غرب طرابلس قرب الزاوية 
 وزوارة وشرق طرابلس قرب القربولي والخمس. 

 استجابة المفوضية

بمساعدة النازحين داخلياً والعائدين من تقوم مفوضية الالجئين وشريكها المجلس النرويجي لالجئين 
نازحاً  26,865بالمنطقة الشرقية. تستضيف بنغازي الكبرى أكثر من النزوح في بنغازي، 

عائداً من النزوح. هذا األسبوع قدمت المفوضية والمجلس النرويجي لالجئين حزم المأوى  188,625و
بالمدينة. تساعد هذه الحزم على ترميم عائلة( يقطنون  131من نازحي تاورغاء ) 660إلى قرابة 

المساكن والبنى التحتية التي كانت قد تضررت بشدة بفعل الصراع. حتى اآلن، قدمت المفوضية هذه 
 حزمة مأوى إلى النازحين والعائدين من النزوح في أرجاء ليبيا.  10,530السنة 

بواسطة ناطق الحضرية وذلك مفوضية الالجئين مستمرة في دعم الالجئين وطالبي اللجوء في الم
بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي، تساعد . مركز تنمية المجتمع في قرجي بطرابلس

الجئ وطالب لجوء كل أسبوع وذلك بتقديم الرعاية الصحية األولية والمشورة  500المفوضية أكثر من 
اإلغاثة األساسية. هذه السنة، دعمت المفوضية والدعم النفسي االجتماعي والمساعدات المالية وموادا 

استشارة طبية، كما قدمت المساعدات المالية  8,000وشركاؤها الالجئين وطالبي اللجوء بتقديم قرابة 
 شخصاً.  1,880إلى أكثر من 

من  3,400الجئاً ومهاجراً في مراكز اإليواء في ليبيا، منهم  4,500تقدر المفوضية أن هناك 
 1,000حتى اآلن، أجرت المفوضية هذه السنة أكثر من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. 

 استشارة طبية في مراكز اإليواء.  16,000زيارة متابعة وقدمت قرابة 
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